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ÅRSMELDING FOR 2015
VETERANENES FALLSKJERMKLUBB
1. VIRKSOMHETÅR

2015 var klubbens 27.virksomhetsår, og hadde pr 31 desember 53 medlemmer,
hvorav 4 støttemedlemmer. Klubben hadde 33 medlemmer med gyldig lisens ( Alisens: 1, B-lisens 4, C-lisens 5 og 23 med D-lisens. Vi hadde i tillegg 29 Veterinner.
VFSK er registret i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 995 239 337. Dette
er nødvendig for å motta momsrefusjon fra Staten via NIF/NLF.

2. STYRE OG LEDELSE
Som styre i 2015 har fungert:
Leder:

Terje Hauger

Nestleder:

Oddmar Stenhaug

Kasserer/styremedlem:

Helge Siljan

Styremedlem:

Odd Møller

Styremedlem:

Bjørn Bjelde

Varamedlem:

Hallvard Stensaas

Varamedlem:

Olaf Olsen

Varamedlem:

Kåre Liane

Revisor:

Gunnleik Lindheim

Vararevisor:

Wigulf Schjøll

Valgkomite:
Leder

Erik Trondsen

Medlem:

Stig Bjørneberg

Medlem:

Lars Jakob Couchreon-Aamot
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Hovedinstruktør:

Erik Lindquist

Hederstegnkomite:
Leder:

Torolf Paulshus

Medlem:

Hallvard Stensaas

Medlem:

Odd Møller

Leder og Hi representerer VFSK i seksjon, -forbunds-og NLF-sammenheng

3.AKTIVITETER
Årsmøtet ble holdt på Leangkollen i Asker lørdag 24.januar. I alt møtte 45 Veteraner
og Veterinner samt formannen i RCPT, Peter Braun. Også i denne gang foregikk
Årsmøtet i siviliserte former, og alle saker ble behandlet i henhold til vedtekter og
tradisjoner. Etterpå var det som vanlig Veteransamling, og på kvelden middag og
sosialt samvær. Referat finnes på på VFSK`s hjemmeside.

DUBAI
Mandag 9.februar sto vi igjen på Gardermoen klare til å dra på den årlige turen til
Dubai. I alt var vi 21 personer, inklusive 6 Veterinner. Turen nedover foregikk i delvis
lystige, men høflige former. På flyplassen i Dubai ble vi, som vanlig, møtt av en buss,
booket av Helge, som fort ble (over)fylt med personer og ikke minst bagasje. Hotellet
var det samme som sist. Tirsdag 10. møtte alle opp på hoppfeltet til den obligatoriske
briefen og sjekk av papirer og utstyr. Og så det obligatoriske førstehoppet, "Hop and
Pop", dvs. strømhopp i relativt lav høyde til Dubai å være, ca 5000'. Derpå var det
bare å sette i gang. Gutta hoppet 10èr, mens formannen holdt seg til "Hop and Pop".
Som skrevet i tidligere årsmeldinger: Skydive Dubai er meget veldrevet i tillegg til
flotte omgivelser, skyskrapere i alle fasonger i syd og hav i nord. Rent og ryddig er
det også både inne og ute. Den alltid årvåkne HFL sørget for at sikkerheten ble
ivaretatt, uten at veteranene fikk spesielt tilsnakk. Vi landet stort sett for oss selv et
stykke ut på plassen. I alt ble det gjort mellom ca 12-15 og 30+ hopp. Vi hadde et par
hendelser som vi nok ikke burde ha hatt (jfr. HI`s rapport, men alle kom vi fra
hoppingen uten skader, bortsett fra en som fikk et kutt over nesa, ikke spesielt
kledelig , men ikke spesielt dødelig. Det sosiale samværet, inklusive en fellesmiddag
med alle rettigheter, gikk for seg i veteranmessige former. Mandag 16. februar var
det hjemtur, først med buss og så fly. Alt gikk som normalt, dvs uten problemer. Å
sove på fly er ikke lett! Men noen var da såpass våkne at de fikk sett Bosporusstredet fra oven!
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NYKJUA
Søndag 8. mars var vi engasjert til å gjøre et innhopp på Nykjua, et lite oppdemmet
vann inne i Drammensmarka. Hvert år arrangerer NROF avd. Drammen og
Drammen og Oplands Turistforening et treff for å minnes to motstandsmenn, Kjell
Pedersen og Bjarne Wilhelm Nilsen, som ble drept av tyskerne her 10.mars 1945. Vi
møtte opp 5 mann sterke oppe på Skjåstad i Lier for å fly inn med helikopter, men
været var ikke på vår side (mye høydevind) og med et landingsområde som lå veldig
lavt i terrenget (nedtappet vann) , så måtte vi dessverre kansellere.

LEDERMØTE OG FAGSEMINAR
Leder og HI representerte VFSK på henholdsvis ledermøte og fagseminar 21. og 22.
mars på Clarion Hotel Oslo Airport. Referat og statistikk mv finnes på FNL/F`s
hjemmeside.

HOLMENKOLLEN
PENSJONISTENES HOLMENKOLL DAG 10 MAI.
Den 10 mai ble det arrangert Pensjonistenes Holmenkolldag og vi var selvfølgelig
invitert til å vise en av disiplinene som pensjonister kan utøve.
Imidlertid var det en smule vind den dagen i tillegg lå skyene lavt. Vi lastet inn på
Bogstad camping i helikopteret og sjekket vindforholdene med Kollen. Vi kastet driver
og hadde en driverdistanse som var noe i overkant, men på oppmuntring fra bakken
lot vi det stå til. Helikopterflyger hold rotoren helt opp i skya og vi gikk av. Per, Stig,
Oddmar og Olaf. HFL Kjell, som den vante Holmenkollen speaker dro det hele i land.
Alle landet så noenlunde der de skulle, men hoppmester var ikke helt fornøyd, men
hva spiller vel det for rolle så lenge publikum er det. En grei demo med penger i
kassa som Tom hadde forhandler frem.
Laffen
VÅRENS VAKRESTE
Lørdag 9.mai var Grinimuseet målet for Vårens Vakreste. Vi møttes først på Gjønnes
Gård hvor vi hoppet fra AS 350. Været var meget bra, og for noen ble det to hopp.
Landingsområdet var et stort grassområde, glimrende for hopping. I alt fire løft. Etter
hoppingen ble det anledning til rundflyvning med helikopteret, noe flere benyttet seg
av. Etter hoppingen dro vi i flokk og følge opp til Grini hvor vi hadde bestilt omvisning
på museet. Vi fikk en grundig gjennomgang av forholdene i leiren under krigen og
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hva fangene hadde måttet gjennomgå. De fleste av oss har sikkert kjente som hadde
tilbrakt kortere eller lengre tid der. Vi kunne også lete i omfattende og nøye
nedskrevne registre over alle fanger som fikk "besøke" Grini. Det ble lagt ned
blomster på minnesmerket og nasjonalsangen ble fremført i tråd med våre
tradisjoner. Deretter gikk turen videre til Holmenkollen hvor vi skulle spise middag.
Det vi ikke hadde tatt med i betraktningen var at denne dagen ble også
Holmenkollstafetten arrangert, hvilket medførte at de mest naturlige veiene opp til
Holmenkollen var stengt. De av oss som ikke hadde GPS, benyttet seg av prøve og
feilemetoden og ble følgelig forsinket. Maten smakte fortreffelig! Takk til Kurt som var
ansvarlig for "forsyningstjenesten".

SIKKERHETSMØTE
Omtalt i HI`s rapport.
FLYYDAG KJELLER
Søndagen begynte med noe tvilsomt vær og TSB parkert på Hamar. Men
undertegnede tok toget og satset på at met- lovnader om noe lettere vær ville holde.
Fikk hjelp av HaGL til å få ut flyet og en tlf til Kjeller så var det bare å fyre opp TSB.
Landet på Kjeller litt før kl 10 hvor TSB ble mottatt av medlemmer fra Vet.FSK. Inn på
gresset på vanlig plass for TSB, opp med flagg/rollups og fam. Olsen startet
loddsalg for trekning av ett tandemhopp til den heldige vinner.
Fallskjerm var første del av flyshowet med start kl. 1200. Hoppere var Oddmar, to
stk. Erik og Wigulf. Pilot Ken Gulliksen og Laffen HFL.
Da vi skulle hoppe kl. 12:00 ble TSB trillet frem ca. 1130. Takeoff ca 1145 med
påfølgende driverkast. Deretter ble det noen 360 for å vente på GO.
Wigulf først ut deretter Erik L. med Erik T. rett bak og Oddmar som sistemann.
Hvordan det gikk?? To stk. kom ikke helt inn dit de skulle, og da stevneleder sto
plassert ett stykke unna der vi landet syntes han det så litt skummelt ut med tanke på
parkerte fly. Han ville ha rapport i etterkant.
Vi som hoppet opplevde ikke at det var noen fare for å treffe parkerte fly, men vi var
ikke helt fornøyd med oss selv heller.
Etter landing ble TSB dyttett inn på plass blant publikum igjen og fam. Olsen fortsatte
loddsalget og Tore fortsatt med å hjelpe små barn ut og inn av TSB.
Ett hint over høyttaleranlegget rett før avslutning om at nå var det like før loddsalget
av ett tandemhopp ble avsluttet resulterte i kø (ca. 15 stk) for å kjøpe lodd.
Og det var en av de 3-4 siste kjøperne som vant. Han var i hvert fall fornøyd.
Oddmar
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LUFTSPORTUKA PÅ STARMOEN
Luftsportuka på Starmoen ble arrangert i perioden 17. - 21. juni. Tradisjonen tro var
vi representert, om enn ikke i så stort antall. Spesielt i år var at VGTV ønsket å lage
en reportasje om det vi "gamlingene" holder på med, og spesielt "stolleken", Hit and
Rock. På våre aktiviteter pluss å demonstrere hva "stolleken" gikk ut på . Torsdag 18.
møttes vi på Starmoen sammen med reporter og fotograf fra VGTV. Og det ble
hoppet, filmet og kommentert. På selve konkurransen hoppet Laffen, Stig og
formannen pluss en hopper fra HaGL. Ikke uventet var det Stig som vant, mens
Laffens innspurt medførte at stolen havarerte og kunne ikke brukes til noe som helst
etterpå. VGTV`s reporter syntes nok at dette var i overkant av hva "pensjonister"
vanligvis driver med, men som Laffen så treffende sier: "Vi er ikke laget av pudder!"
Mange har sett videoen som ble laget, og som også inneholder mange andre
aktiviteter den dagen. Den ligger fremdeles på VGTV for de som er interessert.
Reporteren fikk i tillegg et tandemhopp, noe hun nok syntes var i skumleste laget,
men hun gjennomførte med stil.

SOKNA
En kort oppsummering av en flott utført demo 21. juni
Flyet kom som avtalt. Vi tok av som avtalt. Droppet driver og forholdene var greie.
Noe med østavind i høyden enn først antatt. Et perfekt rigget hopp felt. Vindpølse og
krysset på riktig sted. Jeg hang øverst og nikket anerkjennende på hodet da jeg så
at alle justerte innflygingen i forhold til høydevind som var noe mer østa og helt ned til
ca. 100 meter. Vi var på fjellet på 2000 fots høyde. Alle fire landet innenfor en radius
på ca. åtte meter!! så søla spruta og til stor glede og stor applaus fra publikum.
Og midt opp i svarte skauen gikk vi på en av (gutta på skauen) og ikke hvem som
helst, men Erling Lorentzen en ikke ukjent motstandsmann under siste verdenskrig.
Oddmar fløy og da er det enkelt å være hoppmester. Han rundet lave regnværsskyer
med den største selvfølge og var på drop til avtalt tid og høyde Meget bra Oddmar.
Randi og Bjørn rigget feltet perfekt! Til og med hadde Bjørn båret opp båt!! Meget
bra!
Alle hopperne utføret en perfekt oppvisning. Meget bra! Etter landing fikk vi servert
kruttsterk kaffe (på gutta på skauen måten) kokt i blikkspann på bål. Flott t-skjorte fikk
vi også.
Men noe minus må vi vel ha med?? Og det var vel at den blå røyken var noe svak og
lite synlig som blå fra bakken. Må trolig trekkes i noe lavere høyde enn de andre
fargene. På hjemturen hadde vi en hyggelig kaffestopp med gjennomgang av
demoen og konklusjon var at alle var veldig godt fornøyd med dagen.
Erik L.
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DAKOTA PÅ TORP FOR KREFTSYKE BARN
Fredag 24. juli var det duket for den etter hvert tradisjonelle aktivitetsdagen for
kreftsyke barn på Torp flyplass. Dakota Norway står som arrangør og VFSK er en
selvskreven deltaker. Dessverre var LN-WND ute av drift, noe den forøvrig var det
meste av sommeren. Men vi lot oss ikke stoppe! Med velvillig assistanse fra TøFSK
fikk vi benytte Twin Otteren, og dermed dro vi til Jarlsberg i buss og 14 hoppere
bordet LN- JMP. Været var ikke spesielt medgjørlig, med vind og truende regnskyer,
men vi tok sjansen. Og gjennomførte gjorde vi selv om andre run fikk foreta
nedstigningen i lett regn. Etter hoppingen overrakte vi Dakota Norway kr 5000,- også
iflg. trandisjonen, og kr 3400,- til de som har ansvaret for barna.(Kollekt fra hopperne)
Så bar det av gårde til Skien og Sommerens Vakreste.

SOMMERENS VAKRESTE
Som i fjor - koplet vi «Sommerens Vakreste» - inntil arrangementet for kreftrammede
barn på Torp. Så etter et vellykket arrangement sammen med Dakotagjengen på
Torp, satte Veteraner og Veterinner kursen for Skien som var utgangspunktet for en
helg der hovedattraksjonen var en tur på Telemarkskanalen med den gamle
kanaldronningen «Victoria» . Det ble for mange et hyggelig gjensyn med VFSKs
«gamle» årsmøtehotell i Bryggeparken , hvor de fleste av de 35 deltagerne var
booket inn for helgen.
Siden fredagen ennå var full av fint sommervær , mens yr.no truet oss med fiaskovær
for planlagt utegrilling dagen etter, - snudde vi om på programmet og tente
utegrillene på terrassen hos Heidi og Helge allerede samme kveld. Laffen og Erik
Berføtt trakk på seg skinnforklærne, kvesset biffknivene og slo an tonen for en
helaften med lekker grillmat og noggå attåt i beste VFSK-stil til langt ut i
solnedgangen i høyden over Skien.
Lørdag morgen var det tidlig på,n for å stille på Hjellebrygga før Victoria la fra kai.
Været var brukbart og for mange var det et første møte med det spektakulære stykke
ingeniørkunst som Telemarkskanalen har å by på. Ved Ulefoss sluser sto vår
hederskronte medlem Kjell Granbakken med sin Hanne, og ønsket oss velkommen
til den historiske delen av kanalen. De ble med videre på turen opp gjennom de
imponerende sluseanleggene ved Vrangfoss og til Lunde, der en egen buss ventet
for å ta veterangjengen tilbake til Skien. Først når alle var trygt på plass i bussen –
kom regnet.
Så hoppingen over Geiteryggen ble av sedvanlige årsaker kansellert, men sånt tar vi
jo igjen siden. I stedet for utegrill i regn, satset vi på Telemarks største
lapskausporsjoner i Brekkeparken kafé bare 140 trappetrinn og en tur gjennom
parken opp fra Hotellet. Lapskaus og øl i gamle museumshus kler denne gjengen.
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På veien ut av parken var det bare helt naturlig å dumpe inn til Helge og Heidi for å
avslutte kvelden veteranmessig med noe godt i glasset og festtale fra Kjell Olsen.
Når Trubadurix og Kåre med spellet slo an tonen , og veterinnene stilte opp med en
perkusjon alle band bare kan drømme om, ble det fart i sakene. Mye moro på en
gang – og den gode stemningen ga seg vel ikke før ut på morgenkvisten, da noen av
veteranene fant en hilsen fra parkeringsvaktene på bilruten.
Kanskje var ikke det som ble sagt der og da – sommerens vakreste – men resten
føyde seg inn i tradisjonen av hyggelige veteranopplevelser på nettopp denne tiden
av året.

PANSERFEST PÅ TRANDUM 24 MAI.
VFSK var invitert til å hoppe inn under Panservennenes stor mønstring av gamle og
nye pansrede kjøretøyer på Trandum
Midt i innflygingen til Gardermoen, s østre stripe lå vi med LN-TSB i 4000 fot og så
ned på en stille flyplass!! Med fire urørlige Boinger på takseveien og tre Boinger i
lufta, langt unna oss, var det et syn for guder å stå på staget klar til å hoppe ut over
Trandum leir. Ready to jump ble det opplyst i høyttaleren og ut dro vi fire mann.
Oddmar, Carsten, Wigulf og Olaf. Kjell som HFL og da kan det ikke gå galt?? Alle
landet flott innafor det relativt lille området som ble oss tildelt. Strålende fornøyd
publikum. Noen kroner i kassa ble det også.
Laffen
NOTODDEN FLYPLASS 60 ÅR.

Etter en flott og minnerik demo inne på Hardangervidda, ble vi nærmeste
kommandert til å hoppe under 60 års jubileet til Notodden flyplass. Flere i
arrangørstaben på Notodden hadde vært inne på Hardangervidda og sett på
hoppingen vår der, og slikt skulle de ha på Notodden også ble vi fortalt. Twin Otter,n
fra Jarlsberg ble hentet opp og ut dro vi 11 mann og landet perfekt foran publikum.
En meget godt gjennomført demo. Randi passet på krysset og samtidig foreviget
demoen fra bakken. Penger i kassa ble det også da Tønsberg Fallskjermklubb ikke
fakturerte for bruk av LN-JMP. En stor takk til TøFSK for at vi fikk låne Twin Otter`n!
Laffen
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DAKOTAAVSLUTNING PÅ TORP

Søndag 27.september skulle det vært avslutning på Dakota-sesongen, men også
den måtte avlyses pga. problemene med flyet. Vi møtte, som alternativ, på Jarlsberg
hvor veteranene fikk eget løft med strømhopp fra 5000'. "Tilfeldigvis" fylte Helge 70
år denne dagen og det behørig feiret, først på Jarlsberg hvor bursdagssang ble
fremført med Didrik Solli Tangen som forsanger (han er også fallskjermhopper).
Deretter dro vi hjem til Helge og Heidi i Skien hvor den virkelige feiringen skjedde
med megen god mat og drikke.

FALLSKJERMVETERANER PÅ VIDDENE
Eventyrdemo på Hardangervidda til ære for tungtvannssabotørene
Det skjer ofte saker og ting rundt Veteranenes Fallskjermklubb. Om det er
Veteranene som får ting til å skje, eller om det bare faller seg slik at Veteranene
tilfeldigvis slumper til å være der spennende ting foregår – er vanskelig å bedømme.
Som medlem av VFSK risikerer du alltid å havne i situasjoner og delta i opplevelser
du ikke engang hadde tenkt på i drømme.
Som f.eks. Lørdag 8. august i 2015.
Plutselig henger du i en sverm av 14 fallskjermer i rødt, hvitt og blått og sirkler deg
nedover mot en myrstubb nede i bjørkelendet mellom fjelltopper og fossefall langt
inne på Hardangervidda. Stedet er Fjarefitdekkane øverst i Vinje i Telemark - nært
inntil Songavatn.
Antakelig de første fallskjermene som har hengt i lufta her på 73 år , siden en
oktoberkveld i 1942 , da fire av våre berømte tungtvannssabotører som utgjorde
fortroppen GROUSE, ble sluppet ned her fra allierte fly, riktignok et veritabelt feilspot14 dagsmarsjer fra det planlagte landingspunktet.
Men denne lørdagen var det langt fra noe feilspot- tvert imot. Nede i myrlendet hadde
VFSKs eminente bakkemannskap lagt ut gul T, tent rød røyk, satt opp vindpølse i
nasjonalfargene og sørget for at vi alle i tur og orden kunne gå inn for landing som
planlagt nedenfor den nyoppsatte minnetavlen for krigsheltene fra Telemark.
Der ventet fylkesordfører sammen med masse bygdefolk, heimevernssoldater i
stram giv akt med Kaptein Trae i spissen, og representanter for sabotørenes familier,
med Claus Helbergs enke som fremste æresgjest, og tok imot Veteranene med raus
applaus.
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Langt der inne i et vilt og vakkert ingenmannsland, mens en hornblåser spiller «Ved
Rondane» av alle ting, står vi altså pent oppstilt i veteranjakker og caps og kan klype
oss i armen og ta inn over oss en fantastisk opplevelse i fly og skjerm, samtidig som
vi kan kjenne litt på historiens sus. Vår ærbødighet og beundring for karene i
GROUSE ligger i bunnen når vi i tillegg føler at vi har gitt vårt bidrag til at denne
minnemarkeringen kunne realiseres.
Fornøyde Veteraner med myrvått fallskjermutstyr, ispedd en og annen bjørkekvist,
godt pakket i Gunleiks blå plastsekker, ble hjulpet tilbake over Songa i
lokalbefolkningens mange småbåter. I bussen hjem gjør du deg noen refleksjoner
over hvor privilegert det går an å være, som får ta del i sånne opplevelser. Å få være
med i en klubb og i en vennegjeng der slikt skjer. Hva blir det neste?
Tilbake til tankekorset i innledningen- tar vi litt for gitt at slike opplegg som dette er
sånt som skjer VFSK – det er jo det vi driver med? Kjempevellykket og klapp på
skuldra – dette var strålende! Vi har høye forventninger til at det dukker opp mer
moro vi kan henge med på.
Kanskje vi skal stoppe opp litt , og se tilbake på hvordan dette ene prosjektet startet
og hva som måtte til får å få det gjennomført.. Bare for å minne hverandre om at ting
kanskje ikke skjer helt av seg selv.
Årsmøtet – Kåre hadde hørt Ragnvald Christensson på Telemarkssendinga, som
etterlyste et Minnesmerke for GROUSE. Tok opp saken på årsmøtet.
Fikk vedtak om at VFSK skulle engasjere seg og bevilget kr 5000,Telefoner- Så begynte noen å «ta et par telefoner».. + ganske mange etter hvert.
Det ruller.
Komite - VFSKs initiativ førte til at komite ble nedsatt. Laffen, Stig, Kåre, Helge og
Gunleik fra vår side. Kjøring til møter Notodden. Mange møter.-mange kilometer.
Økonomi - Budsjett med søknader om støtte- søknader sendt i øst og vest.
Lobbying. Møter og flere telefoner.
Klaff med 25 000 fra fylkeskommunen som grunnstein. Så fulgte flere etter.
Dakota
- Dakota Norway med i opplegget – ga pris og avtale / reserveløsninger
utarbeides
Produksjon - komiteen bestemmer tekst på minneplate. Kåre tar seg jobben med å
montere.
Befaring
Laffen , Kåre , Stig, Gunleik m.hjelpere med båt drar til Fjarefit over
Songa midt i snøsmeltinga for å befare. Finner steinen til minnesmerke. Ser på
landingsalt.
Montering Kåre drar opp over Songa igjen med egen båt. Bærer og monterer
minneplata sammen med medhjelpere fra Vinje
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Hoppere Oppsett av manifest, briefing av hoppere. Laffen detaljplanlegger
Hoppfeltorganisering Alt på plass i henhold til regler og sikkerhet.
Bakkemanskaper , utstyr. Transport inn for bakkemannskaper. Logistikk for flyving
- innlasting. Alternative avtaler med Notodden / landingsavgifter. Etablere sikkert
kommunikasjonsopplegg.
Peter Braun Vårt nye æresmedlem fra Holland får spesialopplegg med tur til
Vemork mm.
I forkant av hoppingen.

Svært opplegg i regi av Odd og Mona og Laffen + Kåre

Ready-set- GO! Så sitter 14 mann i flyet på vei over Hardangervidda. Blue Skies!
Over målet 13.05 sharp som avtalt. Og her kommer vi!
Sola skinte på minneplata, fylkesordføreren , kaptein Trae og alle de andre mens
Veteranen krydret himmelen med norske farger. Og Ragnvald Christensson i det grå
skjegget smilte mest av alle.
Snipp snapp snute – så enkelt.
Og alle var enige om at vi hadde hatt en fin tur som det het i skolestilen.
Alt gikk som smurt, været kunne ikke vært bedre, arrangørene var glade og Laffen
var rimelig klar for en kald øl.
Så hva blir det neste? Det er vel alltids noen som kan ta et par telefoner?
Vi lærer jo alltid noe nytt, så hva har vi lært av dette? Kanskje bare at det er et sted i
Norge som heter Fjarefit – det vet vi mer om nå.
Helge Siljan

HURDAL
Kort rapport vedr. Hurdal Demo:
Fakta:
Arrangement & Sted: Bygdedagen i Hurdal 22.08.2015 klokken 12:15
Sponsor: Høyre i anledning Kommunevalget
Fly & Flyger: LN-TSB med Tore Skaalvik
HFL: Randi Bjelde ( Familien Schjøll som hjelpere. )
Hoppere: Erik L., Bjørn B., Olaf og Wigulf (HL)
Gjennomføring:
Egen evaluering: 97%. En stykk røykboks tente ikke.
Sponsor evaluering: 100%. Særdeles laudable tilbakemeldinger fra sponsor med
tilstedeværende Stortingsrepr. for øvrig.
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Randi: Perfekt, lun og rutinert HFL tjeneste, her også i en spesiell Hurdals
kultur.
Kurt Ø.: Traff på flybooking - «taima og tilrettelagt». Maks. LN-TSB utnyttelse
på en hektisk hoppdag.
Tore: Perfekt flygertiming – type dårlig tid opplegg gir INGEN TSB dødtid.
Effektivt.
Erik og Olaf: Som vanlig oppofrende guiding tøff HL oppfriskning.
Bjørn B: Sikkerheten selv og første demo med røyk og flagg.

Alle hoppet med røyk - type BLÅ må vite, Alle hoppet med Høyre flagg (2.5m*2.5m),
Alle landet innenfor tidspunkt i en eksakt og avtalt kontrollert rekkefølge. Alle
«krølla» T’en som Olaf sier.
Grønnrøde Hurdal ble faktisk helblått takket være VFSK den 22.08.2015. Dessverre
gikk ikke valget like godt som Demoen.

Hilsen
Wigulf (D-97 med gammel DM1 – 97)

NYTTÅRSHOPPING
Nyttårshoppingen i år var planlagt flyttet til Gjønnes Gård hvor vi forøvrig også
hoppet på Vårens Vakreste. Grunnen til dette var at landingsområdet på Vøyen Gård
var pløyd opp og derfor ikke var egnet til landing. Et alternativ som ikke var pløyd ble
vurdert ikke å være stort nok (med ugunstig vindretning) for hoppere med A-sert og
uerfarne B-hoppere. Fordelen med Gjønnes er at her kan det hoppes av alle uansett
vindretning. Nå viste det seg at været gjorde at hoppingen ikke kunne gjennomføres,
og vi måtte derfor kansellere. Dette er også redegjort for i HI`s rapport.

HI`s RAPPORT
Hovedinstruktørraport for 2015
I 2015 er det blitt utført 64 fallskjermhopp i regi av VFSK. Dette er 55 færre enn i
2014, hvilket primært skyldes at nyttårsarrangementet ble kansellert på grunn av
værforholdene. Med unntak av «Vårens vakreste», er samtlige hopp kategorisert som
demoer. Hoppene har fordelt seg slik:
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Fallskjermhopp utført i VFSKs regi 2015

Dato

Sted

Ant.
Løft

Hopp
utført av
VFSKs
medl

Tot. Ant.
Arrangement
Hopp:
VFSK+andre

09.mai

Holmenkollen

1

4

4

Demo

10.mai Gjønnes gård

4

18

19

Vårens vakreste

24.mai Trandum

1

4

4

Demo

31.mai Kjeller

1

4

4

Demo

21.jun

1

4

4

Demo

08.aug Fjarefithytt

1

13

14

Demo

22.aug Hurdal

1

4

4

Demo

06.sep Notodden

1

11

11

Demo

Partisanersteinen

Totalt

64

I tillegg til disse hoppene gjorde VFSK 14 hopp på aktivitetsdagen for kreftsyke barn
på Torp, men disse hoppene ble manifestert på Jarlsberg (vi benyttet Twin Otter`n)
I tillegg har noen av veteranene deltatt relativt flittig på andre hoppfelt både i
egenskap av medlemmer i lokale klubber og som gjester. Vi opplever å bli tatt meget
godt imot, og de fleste av veteranene er mer enn villig til å dele sin kompetanse og
erfaring der det er ønskelig. Dette er for øvrig i tråd med HI virksomhetsplan for 2015.
Vi har hatt noen vellykkede samlinger på Jarlsberg, og det er et ønske at flere vil
møte opp også når det annonseres veteransamlinger med vekt på
formasjonshopping. Dette er god og nødvendig vedlikeholdstrening for
formasjonshopping, gunstig for vårt eget miljø, og en markering av at vi er aktive
utøvere i det generelle norske fallskjermmiljøet
Flere veteraner har også denne sesongen vært utenlands og hoppet. De kom alle
hjem i god behold, men dessverre ikke fri for episoder av svært alvorlig karakter. Det
må på generelt grunnlag, presiseres nødvendigheten at vi til enhver tid og på ethvert
sted foretar realistiske vurderinger av egen kapasitet. Selv om hendelser som skjer i
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utlandet formelt ikke er innrapporteringspliktige til SU, er det His rett men også
soleklare plikt, å innrapportere alvorlige hendelser for at alle skal kunne høste læring
av alvorlige hendelser for derved å kunne gjøre fallskjermsportene stadig sikrere for
alle. I denne sammenheng er HI SUs forlengede arm ut til klubbene. Fortsatt gjelder
loven om at vi alle blir eldre år for år. For øvrig har veteranene utført kvalitetsmessig
solid fallskjermhopping og med høy grad av sikkerhet; det gjelder ikke minst
demoene som i hovedsak holder særdeles høyt nivå.
I denne sammenheng vil HI rette en spesiell takk til Laffen for et svært godt og
konstruktivt samarbeid. Hvor mange timer han har brukt, og hvor store økonomiske
utlegge han har hatt, vet han trolig ikke engang selv, men det vil være betydelige tall
som summeres inn før to streker kan settes under det svaret.
I april ble det årlige sikkerhetsmøtet avholdt i Møllers lokaler i Drammen. Her ble det
referert fra F/NLFs fagseminar og utvekslet meninger rundt faktorer for å ivareta
sikkerheten.
Nyttårshoppingen ble som nevnt dessverre ødelagt av umulige værforhold. Dette er
vårt viktigste utadrettede arrangement som alltid tiltrekker hoppere fra Østlandet. I
denne sammenheng bør det bemerkes at selv om det er et prinsipp at vi ikke foretar
kansellering dagen før et arrangement, gjorde vi et unntak i år, til grenseløst sjokk og
vantro for enkelte veteraner. Vi finner det derfor nødvendig å presisere at dette
skjedde fordi værutsiktene hadde vært entydig uakseptable for hopping i lang tid, og
var soleklare fra samtlige meteorologiske stasjoner. Vi fant det derfor riktig å gå til
dette, for noen sjokkerende skritt, for å frita mer enn 40 fallskjermhoppere i tillegg til
helikoptermannskapet for lange reiser og en unødvendig tidlig start på en dag som
for mange trolig ville vare mange timer. Det viste seg dessuten at samtlige
værstasjoner hadde helt rett i sine varsler. Prinsipper om aldri å kansellere dagen før
et arrangement, og i særdeleshet en demo, står imidlertid fortsatt klippefast. Men vi
har nå føyd til et prinsipp om det også er tillatt å bruke sunt vett.
Med ønske om et godt nytt og sikkerhetsbevisst hoppår.
Erik Lindquist, HI VFSK

ÅRETS VETERAN
Helge Siljan ble fortjent og med stående akklamasjon utnevnt til Årets Veteran. Han
er den andre som har fått utmerkelsen to ganger.

14

TAKK
Styret vil takke alle som har bidratt til at 2015 ble et vellykket år. Mange har bidratt,
og noen i betydelig grad. Vi gjennomførte mange demoer som ikke sto på
aktivitetslista, og dette gjør seg ikke av seg selv. Et par telefoner er IKKE nok! Det er
ønskelig at flere bidrar samt at vi får tilbakemeldinger på hva som vi kan bli bedre på,
men også det som er bra. Vi går løs på 2016 med friskt mot. At VFSK er "i skuddet"
merkes idet vi allerede har flere forespørsler om deltakelse utover de som vi har hatt
inne på lista de siste år.

ØKONOMI
Regnskapet for 2015 viser at VFSK har en solid økonomi.
Styret har etter vedtak brukt mye midler på medlemsaktiviteter. Stor demoaktivitet har
brakt gode inntekter. Kr. 5000, er brukt av fond til etterlatte. Kr. 5000,- er gitt i støtte
til Dakotaklubbens arrangement for kreftsyke barn. Etter et overskudd på 45 000 kr i
2015 er klubbens egenkapital styrket. Saldo for VFSK konto er pr. 1.1.2016 kr.
138 000,Helge

KONKLUSJON
VFSK har hatt et godt år hvor vi vel må si at det desiderte høydepunktet var
innhoppet på Hardangervidda i forbindelse med avdukningen av minneplata over de
første tungtvannssabotørene som landet i nærheten. Sommerens Vakreste holdt den
vanlige høye standarden vi er blitt vant til. At vi måtte avlyse Nyttårshoppingen, som
jo er kjempeviktig m.h.t profilering av VFSK, var trist, men av og til uunngåelig. Våre
Veterinner er en uvurderlig del av vårt miljø. Uten Veterinnene ville livet vært
annerledes!
.

